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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци услуга превоза и смештаја за едукативно радне сусрете 
запослених у РФЗО, број 404-22-228/19-24, понуђачу „Мјгозз" д.о.о, ул. Мајке Јевросиме бр.19/1, Београд.

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1, Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

3. Интернет страница наручиоца: ушуу.јаупепавауке.гјго.гз

4, Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци
1. Врста предмета јавне набавке: услуге.

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке: Услуга превоза и смештаја за едукативно радне сусрете запослених у РФЗО 

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 2.800.000,00 динара.

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге организације путовања- 63516000.

3. Редни број јавне набавке: 404-22-228/19-24

4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса

1. „\/јр Тоигв & З етсе" д.о.о Трг Павла Стојковића бр. 12, 18000 Ниш

2. „\/1А Огоир 019" д.о.о ул. Хајдук Вељкова бр.5, Зајечар

3. „МЈГ085" д.о.о ул. Мајке Јевросиме бр.19/1, Београд

4. „ОебГ д.о.о ул. Реље Крилатице бр.94, Нови Пазар

5. „ЗР 1_аб{а‘' а.д. ул. Аутопут Београд-Ниш бр.4, 11000 Београд

6. „Весејргеуог'1 д.о.о ул. Данила Киша бр.10,

Укупан број поднетих понуда: 6 (шест)
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IV. Стручна оцена понуда

1. „Ујр Тоиге & З е тсе " д.о.о

Редни број понуде: 1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-24/19-7 
Назив понуђача: ,Д/|р Тоигз & 5еп/јсе“ д.о.о 
Понуда број 01-030919 од 03.09.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Опис услуге Јед. мере Број
запослених

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ-а

Цена по 
јединици 

мере 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
без ПДВ-а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (4x3) 7 (5x3)

Услуга превоза и 
смештаја за 

едукативно радне 
сусрете 

запослених у 
РФЗО

по особи 250 11.091,67 13.310,00 2.772.917,50 3.327.500,00

Назив хотела који је обухваћен понудом: „2ЕРТЕГС" Врњачка бања

ПДВ 20 %.

Рок плаћања: 15 дана мин. 15 (петнаест) дана, макс. 45 (четрдесет пет дана) од дана 
пријема исправног рачуна.

Рок важења понуде: 100 дана од дана отварања (мин. 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача .УЈр Тоигз & 5еп/јсе“ д.о.о., прихватљива у смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

2. „У1А Сгоир 019“ д.о.о

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-2-24/19-8 
Назив понуђача: „МА Сгоир 019" д.о.о 
Понуда број 29/2019 од 02.09.2019 године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Опис услуге Јед. мере Број
запослених

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ-а

Цена по 
јединици 

мере 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
без ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (4x3) 7 (5x3)

Услуга превоза и 
смештаја за 

едукативно радне 
сусрете 

запослених у 
РФЗО

по особи 250 10.796,00 10.796,00 2.699.000,00 2.699.000,00

Назив хотела који је обухваћен понудом: „ВК!Е2 А“ з* Врњачка бања

ПДВ / %.
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Рок плаћања: 45 дана. мин. 15 (петнаест) дана, макс. 45 (четрдесет пет дана) од дана пријема исправног 
рачуна.

Рок важења 
понуде: 100 дана од дана отварања (мин. 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „V1А Огоир 019" д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

3 . „МЈГ0 8 8 “ Д.О.О

Редни број понуде: 3
Број под којим је понуда заведена: 404-2-24/19-10 
Назив понуђача: „МЈгозз" д.о.о 
Понуда број 1321/19 од 02.09.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Опис услуге Јед. мере Број
запослених

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ-а

Цена по 
јединици 

мере 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
без ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (4x3) 7 (5x3)
Услуга превоза и 

смештаја за 
едукативно радне 

сусрете 
запослених у 

РФЗО

по особи 250 9.720,00 11 178,00 2.430.000,00 2.794.500,00

Назив хотела који је обухваћен понудом: „2ЕРТЕРГ Врњачка бања

ПДВ 10% смештај и превоз, 20% пансион

Рок плаћања: 45 дана мин. 15 (петнаест) дана, макс. 45 (четрдесет пет дана) од дана пријема исправног 
рачуна.

Рок важења 
понуде: 365 дана од дана отварања (мин. 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „МЈго85“ д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

4. „РебГ д.о.о

Редни број понуде: 4
Број под којим је понуда заведена: 404-2-24/19-11 
Назив понуђача: „РебГ д.о.о 
Понуда број 009 НП од 03.09.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Опис услуге Јед. мере Број
запослених

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ-а

Цена по 
јединици 

мере 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
без ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (4x3) 7 (5x3)
Услуга превоза и 

смештаја за 
едукативно радне 

сусрете 
запослених у 

РФЗО

по особи 250 10.898,00 13.077,60 2.724.500,00 3.269.400,00
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Назив хотела који је обухваћен понудом: „2ЕРТЕК1' Врњачка бања

ПДВ 20 %.

Рок плаћања: I 20 дана мин. 15 (петнаест) дана, макс. 45 (четрдесет пет дана) од дана пријема исправног 
| рачуна.

Рок важења 
понуде; ј 90 дана од дана отварања (мин. 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је у Записнику са отварања понуда констатовала да понуђач „ОезГ д.о.о, у својој понуди 
није доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „ОезГ д.о.о, неприхватљива у смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

5. „ЗР 1_аб1а“ а.д.

Редни број понуде: 5
Број под којим је понуда заведена: 404-2-24/19-12 
Назив понуђача: „5Р 1_а51а" а.д.
Понуда број 9693 од 04.09.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Опис услуге Јед. мере Број
запослених

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ-а

Цена по 
јединици 

мере 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
без ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (4x3) 7 (5x3)

Услуга превоза и 
смештаја за 

едукативно радне 
сусрете 

запослених у 
РФЗО

по особи 250 11.449,55 11.590,00 2.862.387,50 2.897.500,00

Назив хотела који је обухваћен понудом: „2ЕРТЕР" Врњачка бања 4*

ПДВ 10 %.

Рок плаћања: 45 дана мин. 15 (петнаест) дана, макс. 45 (четрдесет пет дана) од дана пријема исправног 
рачуна.

Рок важења 
понуде: 120 дана од дана отварања (мин. 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „ЗР 1_аб1а‘' а.д, неприхватљива у смислу члана 3. став 1 
тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

6. „Весејргеуог" д.о.о

Редни број понуде: 6
Број под којим је понуда заведена: 404-2-24/19-13 
Назив понуђача: „Весејргеуог" д.о.о 
Понуда број 02-1621 од 03.09.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално
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Опис услуге Јед. мере Број
запослених

Цена по 
јединици мере 

без ПДВ-а

Цена по 
јединици 

мере 
са ПДВ-ом

Укупна цена 
без ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 (4x3) 7(5x3)
Услуга превоза и 

смештаја за 
едукативно радне 

сусрете 
запослених у 

РФЗО

по особи 250 11.140,00 13.368,00 2.785.000,00 3.342.000,00

Назив хотела који је обухваћен понудом: ВУ ХОТЕЛ БРЕЗА 3* В. БАЊА

ПДВ 20 %.

Рок плаћања: 45 дана мин. 15 (петнаест) дана, макс. 45 (четрдесет пет дана) од дана пријема исправног 
рачуна.

Рок важења 
понуде: 100 дана од дана отварања (мин. 90 дана).

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Весејргеуог" д.о.о, прихватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона ојавним набавкама ("Службени гласник РС"бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

V. Одбијене понуде

Редни
број

понуде

Назив
понуђача Разлози за одбијање понуде

Понуђена цена 
(укупна цена 
без ПДВ-а)

4 „ОезГ д.о.о

Понуда је оцењена као неприхватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), из следећег разлога: 
Понуђач у понуди није доставио тражено средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, што у складу 
са чланом 106. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), 
представља битан недостатак понуде.

2.724.500,00

5 „5Р 1_аз1ак а.д.

Понуда је оцењена као неприхватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), из следећег разлога: 
Укупно понуђена цена без ПДВ-а прелази процењену 
вредност јавне набавке.

2.862.387,50

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Најнижа понуђена цена.

Ранг листа понуђача:

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Укупна цена у динарима 

без ПДВ-а
Ранг листа 
понуђача

404-2-24/19-10 „МЈГ05б“ д.о.о 2.430.000,00 1

404-2-24/19-8 „\/1А Огоир 019“ д.о.о 2.699.000,00 2

404-2-24/19-7 „\/јр Тоигб & бегллсе" д.о.о 2.772.917,50 3

404-2-24/19-13 „Вебејргеуог" д.о.о 2.785.000,00 4
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Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је 
да се донесе Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга превоза и смештаја за едукативно 
радне сусрете запослених у РФЗО, број 404-22-228/19-24, и уговор додели следећем понуђачу: 
„МЈго5б“ д.о.о, ул. Мајке Јевросиме бр.19/1, Београд.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

VII. Предлог комисије

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

!!1
\\*% ШШ

В.Д. ДИРЕКТОРА

м

р Сања Радојевић Шкодрић

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149, став 6. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

59019.86/126


